
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce  
vor fi efectuate în anul 2021 de către beneficiarii Legii nr.416/2001  

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 29 IANUARIE 2021, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 84 din 06.01.2021 al Primarului orașului 
Căzănești; 

Examinând: 
-  raportul Compartimentului de Asistenţă Socială şi Consiliere pentru Problemele 

Romilor nr. 116 din 08.01.2021; 
- avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-

culturale, sport, sănătate, familie și protecția copilului nr. 447 din 25.01.2021; 
În conformitate cu: 
-  prevederile art. 6, alin.(2) şi alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.28, alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

          Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 
2021 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

            Art.2. Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local se reactualizează în cursul anului 
2021, prin hotărâre a Consiliului local, în funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor 
publice în organizarea şi evidenţa orelor de muncă. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul 
Primăriei orașului Căzănești și pe site-ul instituției www.primariacazanestiil.ro . 
        Art.4. Compartimentul de Asistenţă Socială şi Consiliere pentru Problemele Romilor, 
viceprimarul şi persoanele nominalizate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, monitorizând efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii Legii 
nr.416/2001, cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii şi asigurând informarea 
lunară a Primarului orașului Căzănești. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                           Secretar General al UAT, 

             DIMA AUREL                                               OANCEA GEORGETA 
 
 
 

     
Nr. 12 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 29.01.2021 

 

http://www.primariacazanestiil.ro/


 
 
 

Cartuș cu proceduri obligatorii  
ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local 

 
 

 
1 Se completează cu numărul și anul hotărârii Consiliului Local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea Consiliului Local. 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
06/29.01.20211 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile 
să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu  majoritate  
simplă □ absolută □ calificată2 29/01/2021 

 

2 Comunicarea către primar2) 
29/01/2021 

 

3 Comunicarea către prefectul județului3) 
03/02/2021 

 

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 03/02/2021 
 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual4+5) …/…/... 

 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz 03/02/2021 

 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 

1)art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local adoptă 
hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau 
înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de Consiliul 
Local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcție. 

2)art. 197 alin. (2): „Hotărârile Consiliului Local se comunică primarului.”; 
3)art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile 

Consiliului Local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării...; 

4)art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în 
condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 

5)art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către 
persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale 
către prefect.”; 

6)art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data 
aducerii lor la cunoștință publică.”; 

7)art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la 
data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 


